
Espai d’intercanvi de polítiques de temps entre 
municipis compromesos amb una gestió del temps 
igualitària, sostenible, saludable i efi cient. 

En el marc de la capitalitat mundial de Barcelona, 
aquesta primera trobada virtual pretén promoure la 
sensibilització ciutadana, compartir aprenentatges
i treballar conjuntament els reptes de futur. 

Tot plegat, contribuirà a enfortir la Xarxa de Governs 
Locals i Regionals per les Polítiques de Temps.  

Sessió virtual dimecres 1 de juny a les 16h

Polítiques del temps 
en el món local: 
experiències, reptes
i oportunitats 



Programa

Benvinguda
A càrrec de MONTSERRAT BALLARÍN
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

Salutacions
A càrrec de 
CARLOS DANIEL CASARES
Secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
OLGA ARNAU
Presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
JOANA ORTEGA
Secretària General de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

Polítiques de temps: quin és l’escenari actual en el món local?
A càrrec de SONIA RUIZ
Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona 

Converses
Polítiques de temps, cures i corresponsabilitat 
NÚRIA SALAS 
Responsable del projecte “Vila Veïna”. Foment de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona
LEIRE ARTOLA 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Beasain  
SILVIA GÓMEZ 
Primera tinent d’alcaldia i coordinadora general d’alcaldia de l’Ajuntament de Vila-real 

Les polítiques de temps en l’àmbit laboral: per unes polítiques del temps 
més saludables, productives i sostenibles
RAQUEL GIL
Comissionada de Promoció de l’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat. XNUST - Ajuntament de Barcelona 
NEKANE ALONSO
Regidora d’Igualtat, Cooperació i Ciutadania de l’Ajuntament de Bilbao - Xarxa denBBOra
LLUÏSA MORET
Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat   
 
Participació i preguntes. Espai moderat.  
Les persones assistents podran fer preguntes escrivint-les al xat i/o enviar-les abans per 
correu electrònic pactedeltemps@bcn.cat 

Conclusions i cloenda  
A càrrec de EMILIA PALLÀS
Directora executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa (Ajuntament 
de Barcelona) 

Modera i condueix l’espai: Barcelona Time Use Initiative (BTUI)

Cal inscripció prèvia en el correu pactedeltemps@bcn.cat


